
 

 Zápis z valné hromady č. 3/2017  
Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 

Den a místo konání:     15.6.2017 
Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši 

Hodina zahájení:     15:00 hod. 

Ověřovatelé zápisu:     Ing.Jiří Flora 
       Radim Konečný 
 
Zapisovatel:      Marie Lungová 

Počet přítomných členů s právem hlasovat:  4 (Mgr. Josef Levek, Ing. František Novák, Radim 
Konečný, Ing. Pavel Nenička) 

Další zástupci: Ing. Jiří Flora, Milan Sluka, Mgr. Ivo Macek    
  

Předseda Svazku Ing. Pavel Nenička, DiS. zahájil jednání valné hromady v 15:00. Předseda konstatoval, 
že jsou přítomni 4 členové s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. 
 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

Předseda svazku (předsedající) navrhl ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Floru a Radima Konečného. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schválila ověřovatele zápisu Ing.Jiřího Floru a Radima 

Konečného 
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 1/2017/VH3 bylo schváleno. 

 2.  Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům valné 
hromady. K programu nebyly připomínky, předsedající dal o předloženém návrhu programu hlasovat.  

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje následující program zasedání 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 

2. Schválení programu 

3. Projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 

4. Informace k provozu ČOV 

5. Informace k výstavbě kanalizace 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

7. Schválení Dodatku ke smlouvě o vybraných poskytovaných činnostech 

8. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

9. Schválení Smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2018 

10. Schválení odměny předsedovi a místopředsedovi svazku 



 

11. Schválení odměny zaměstnancům svazku 

12. Různé 

      Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  
         Usnesení č. 2/2017/VH3 bylo schváleno. 
 

3. Projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 
  
Mgr. Macek informoval:  
- Splátkový kalendář, o nějž jsme žádali na Finančním úřadě, byl ze strany FÚ schválen do roku 

2023.  
- Informace podaná Ing. Benešovským z FÚ Hodonín, že od roku 2013 již běží úroky z prodlení, 

které dosáhly výše předepsaného penále (platební výměr činí 8 874 584,- Kč + úroky 8 874 584,- 
Kč) není pravdivá.  

- Na Krajský soud v Brně byla podána správní žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního 
ředitelství. 

- Bylo podáno odvolání proti Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, č. j.: 2083626/17/3000-
31474-709070 ze dne 28. 4. 2017. V rámci rozhodnutí došlo ke změně vyměřeného odvodu do 
Státního fondu životního prostředí z částky 593 Kč na částku 5 930 Kč. Toto rozhodnutí 
považujeme za nesprávné a nezákonné.  

- Další odvolání bylo podáno proti Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností, č. j.: 
1973028/17/3000-31474-709070 ze dne 28. 4. 2017. V rámci rozhodnutí došlo ke změně 
vyměřeného odvodu do Národního fondu z částky 10 081 Kč na částku 100 810 Kč.  

- Dalším krokem je zaslání dopisu na Ministerstvo financí, s žádostí o posouzení naší situace a 
možného odpuštění povinnosti uhradit vyměřenou daň správcem daně. 

 
4.   Informace k provozu ČOV 

 
Předseda přítomné informoval: 
Přenosy dat instalované firmou REDIS, s.r.o. fungují. V současné době je provoz bezproblémový.  
 
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o stavu provozu ČOV Milotice 

5.   Informace k výstavbě kanalizace 
 

Předseda informoval: 
Výstavba probíhá dle časového harmonogramu.  
  
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o výstavbě kanalizace 

6.  Rozpočtové opatření č. 1/2017 
 

Předseda požádal účetní o přednesení RO. Návrh byl upraven o částku 100.000,- Kč ve výdajích a o 
tutéž částku byl upraven rozpočet ve financování.  Návrh rozpočtového opatření je přílohou č.2. 
 
Rozpočtové opatření č. 1/2017 
 
zvýšení rozpočtu financování – dle přílohy o 100.000,- Kč 
zvýšení rozpočtu výdajů – dle přílohy o 100.000,- Kč 

 

     Schválený rozpočet činil: 
příjmy rozpočtu 44.374.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 45.621.000,- Kč 
financování celkem 1.247.000,- Kč 
 



 

Po úpravě rozpočtu č. 1/2017 bude činit upravený rozpočet: 
příjmy rozpočtu 44.374.000,- Kč 
výdaje rozpočtu 45.721.000,- Kč 
financování celkem 1.347.000,- Kč 

     K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování.  

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 

  
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

Usnesení č. 3/2017/VH3 bylo přijato. 
 
7. Schválení Dodatku ke smlouvě o vybraných poskytovaných činnostech 

       Přítomní obdrželi návrh dodatku smlouvy a měli možnost se s ním seznámit. Dodatek smlouvy je 
přílohou č.3.   

 
       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek ke smlouvě o vybraných poskytovaných 

činnostech        

       Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 4/2017/VH3 bylo schváleno. 
 

8.  Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

     Přítomní obdrželi návrh smlouvy a měli možnost se s ní seznámit. Smlouva je přílohou č.4.   
 

       Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 

       Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0  

      Usnesení č. 5/2017/VH3 bylo schváleno. 
 

9. Schválení Smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2018 

Předseda konstatoval, že nabízené ceny el. energie nejsou v současné době příznivé. Navrhuje 

s podpisem smlouvy na dodávku el.energie zatím vyčkat. Předseda osloví ještě více dodavatelů 

energie k vytvoření nabídky. Nebylo přistoupeno k hlasování, bude projednáno na příští VH.  

 
10.  Schválení odměny předsedovi a místopředsedovi svazku 
 

Valná hromada navrhla odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,- Kč + odvody za období 1-
6/2017.  
Dále předseda svazku navrhl odměnu místopředsedovi svazku ve výši 10.000,-Kč za řešení 
problémů spojených s rozhodnutím FÚ. Místopředseda svazku Mgr. Levek se odměny zřekl. 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi svazku ve výši 60.000,-Kč    + 

odvody za období 1-6/2016. 
                              
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 6/2017/VH3 bylo schváleno. 
 
 



 

11.  Schválení odměny zaměstnancům svazku  
 
Předseda svazku žádá o schválení jednorázové odměny ve výši 15.000,- Kč pro zaměstnance svazku. 
Odměnu mezi zaměstnance rozdělí dle vlastního uvážení. 
     
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu 15.000,-Kč pro zaměstnance svazku.                             
 
Výsledek hlasování: pro 4  proti 0  zdržel se 0 

      Usnesení č. 7/2017/VH3 bylo schváleno. 
 
12. Různé 

  
Zasedání  bylo ukončeno v 16:30 hodin.  

Přílohy zápisu: 

1.  Prezenční  l i s t ina 
2.  Rozpočtové opatření  1/2017 
3. Dodatek ke smlouvě o vybraných poskytovaných činnostech 
4. Smlouva o připojení k distribuční soustavě 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora         
 

 Radim Konečný           



 

Výpis usnesení z valné hromady č. 3/2017  
 

Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš 
konané dne 15.6.2017 ve Vlkoši  

 
Valná hromada projednala a schválila usnesení č.:   

1/2017/VH3 ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Floru a Radima Konečného 
 
2/2017/VH3 navržený program jednání 
 
3/2017/VH3 rozpočtové opatření č.1/2017 
 
4/2017/VH3 Dodatek ke smlouvě o vybraných poskytovaných činnostech 
 
5/2017/VH3 Smlouvu o připojení k distribuční soustavě 
 
6/2017/VH3 odměnu předsedovi svazku 
 
7/2017/VH3  odměnu zaměstnancům svazku 
 
    
     
Valná hromada projednala a vzala na vědomí: 

1. projednání dalších postupů k rozhodnutí FÚ 
2. informace k provozu ČOV 
3. informace k výstavbě kanalizace 
4. informace o cenách el.energie 

 
 

 

Zapsal :   Marie Lungová       

Ověři l i :  Ing.  J i ř í  Flora                 

    
Radim Konečný               


